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Rendezvény fotózás árlista (2020. januártól - visszavonásig) 

CSOMAGOK „Gyors” „Buli” „Rendezvény” „Fesztivál” 

Kinek ajánlom? Akinek sürgősen fotósra van 
szüksége családi esemény egy fontos 
momentumának megörökítéséhez. 

Akinek fotósra van szüksége 
rendezvénye főbb momentumainak 
megörökítésére. (pl. bulifotózás, 
legény-, lánybúcsú) 

Akinek fotósra van szüksége egy 
nagyobb méretű – egy napos - 
rendezvény megörökítésére. (pl. 
fesztivál több fellépővel, zenekarral, 
életképekkel) 

Akinek fotósra van szüksége egy - 
többnapos - nagyobb méretű rendezvény 
megörökítésére. (pl. fesztivál) 

Mit tartalmaz? - kb. 1 óra fotózás 
- 100-150 db nyers kép készül 
- az összes képet digitálisan adom 

át utómunka nélkül 

- kb. 2 óra fotózás 
- 150-200 db nyers kép készül 
- 50 db feljavított képet adok át 

digitálisan (vágás, színkorrekció) 
az összes nyers képet digitálisan 
átadom 

- kb. 4 óra fotózás 
- 300-400 db nyers kép készül 
- 80-100 db feljavított képet adok át 

digitálisan (vágás, színkorrekció) 
- az összes nyers képet digitálisan 

átadom 

- kb. 4 óra fotózás / nap 
- minimum 2 napos rendezvényfotózás 

igénylése esetén 
- 300-400 db nyers kép készül / nap 
- 80-100 db feljavított képet adok át 

digitálisan / nap (vágás, színkorrekció) 
- az összes nyers képet digitálisan 

átadom 

Nettó ár (előleg: 
fotózáskor 
fizetendő) 

7 000 Ft 
(teljes összeg a helyszínen) 

10 000 Ft 
(teljes összeg a helyszínen) 

16 000 Ft 
(teljes összeg a helyszínen) 

13 500 Ft/nap 
(teljes összeg a helyszínen) 

Mit tartalmaz az 
ár? 

Az ár a fotózáson felül tartalmazza a fotós eszközeinek használati díját (amortizáció), mely a fényképezőgépen felül érinti az egyéb eszközöket is: vakuk, derítők, hátterek, 
világítások, stb.; a fotós munkadíját, illetve a kiszállási/szállítási (utazás) díját Zalaegerszeg és környékén*. Az árak bruttóban értendők. 

 
 

 Lehetőség van a fenti csomagoktól való eltérésre, ilyenkor egyedi árajánlatot adunk az igények függvényében. 

 * A feltüntetett árak Zalaegerszeg és 10 km-es körzetében történő kiszállás árát tartalmazzák. Ennél nagyobb távolságra történő kiszállás díjának elszámolása egyedi 
megállapodás szerint történik. 


